DB-vergadering: 24-09-2015

AB-vergadering: 15-10-2015

Agendapunt: 4c

Onderwerp: Voorstel inzake Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing Geluid (ISV3 Geluid)

Portefeuillehouder: D. Bergman

Openbaar: ☒ ja / ☐ nee

Bijlagen: 1

Samenvatting:
Voor het saneren van A-lijstwoningen hebben de regiogemeenten, exclusief gemeente Gouda, in de
afgelopen jaren ISV-gelden ontvangen. Einde 2014 is de ISV3 periode afgerond. In juli 2015 is dit
verantwoord aan de Provincie Zuid-Holland. Naar verwachting zal de provincie eind 2015 beschikken over
ISV3 geluid. Verwachte uitkomst: ISV prestatie is geleverd, er resteert budget.
Voorafgaand aan de ISV3 periode was er een ISV2 periode. Ook van deze periode resteert budget.
In deze notitie doen wij een opgave van het resterende budget ISV2 en ISV3 geluid en voorstel voor
besteding daarvan.
Ten aanzien van de besteding van resterende ISV2 gelden stellen we voor om dit met de individuele
gemeenten af te stemmen.
Ten aanzien van resterende ISV3 gelden (€ 608.827,-) stellen we voor om € 207.000,- te besteden aan
regionaal afhandelen van de A-lijstwoningen. Het overige bedrag € 401.827,00 verdelen we over de
gemeenten met dezelfde verdeelsleutel als gebruikt in ISV2, de besteding hiervan stemmen gemeente en
ODMH onderling af.
Verdeeld naar gemeente gaat het om de volgende bedragen:

gemeente

Verdeling resterend ISV3
aantal Abudget, nadat A-lijst is
lijstwoningen
afgehandeld

Bodegraven- Reeuwijk
Alphen ad Rijn (deel Boskoop)
Krimpenerwaard
Waddinxveen
Zuidplas

148
157
46
16
187

27%
28%
8%
3%
34%

€ 108.493,29
€ 112.511,56
€ 32.146,16
€ 12.054,81
€ 136.621,18

Totaal

554

100%

€ 401.827,00

Jaarlijks verantwoordt ODMH op inhoud en financiën aan gemeenten en provincie in de eerste
adviescommissie inhoud van het jaar (naast de reguliere verantwoording van de jaarrekening).

Financiële consequenties:
Middelen zijn reeds beschikbaar voor dit doel.

Voorgestelde beslissing:
Het algemeen bestuur word verzocht in te stemmen met het voorstel inzake Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing Geluid (ISV3 Geluid).

Verdere procedure / Communicatie over besluit:
Niet van toepassing.

